ДА СПАДЧЫНЫ З ПАШАНАЙ
10 снежня ў Гродне прайшоў заключны этап абласнога
літаратурнага конкурсу
«Песняры Гарадзенскай зямлі», падчас
якога былі абвешчаны яго вынікі, узнагароджаны пераможцы.
Папярэдні этап літаратурнага конкурсу «Песняры Гарадзенскай зямлі»
быў распачаты на афіцыйным Інтэрнэт-сайце Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі напачатку 2015 года.
Наведвальнікі сайта www.pisateli.by пачалі дасылаць свае творы з вясны.
Згодна з умовамі конкурсу ён адбываўся па дзвюх намінацыях — эсэ і
слайд-прэзентацыя. Сярод тых, хто пажадаў далучыцца да спаборніцтва,
назіраецца шмат даўніх знаёмцаў і сяброў абласной пісьменніцкай
арганізацыі. Прыемна, што ў нас з’явіліся і новыя сябры. Гэта, напэўна,
асноўны вынік мерапрыемства.
На жаль, праяўленую актыўнасць і колькасць удзельнікаў конкурсу
нельга назваць высокай. Паўстае пытанне: ці стаў конкурс Падзеяй?
Безумоўна так, таму што прысвечаны ён пісьменнікам-юбілярам, якія
нарадзіліся на Гродзенскай зямлі, як класікам, так і майстрам слова
мінулых стагоддзяў. Імёны гэтых творцаў знаёмыя не толькі ў Беларусі,
але і за яе межамі; творчасць гэтых літаратараў складае неацэнную
спадчыну нацыянальнай культуры. Дзякуючы конкурсу мы яшчэ раз
дакрануліся да вытокаў нашай культуры, з радкоў вялікага Францішка
Багушэвіча праз пачуццёвую глыбіню яго ліры адчулi чароўны подых
даўнiны. Мы ўспомнілі імёны, пагарталі творы такіх пісьменнікаўюбіляраў з ХХ стагоддзя, як Вольга Іпатава, Аляксей Карпюк, Ларыса
Геніюш, Міхась Васілёк, Мікола Арочка; наблiзiлiся да малавядомых
постацей такіх нашых таленавітых землякоў, як Гальяш Леўчык і М.Арол
(Сцяпан Пяцельскі). Чым можа адгукнуцца ўдзячны нашчадак, што
працягне скрозь вечнасць на далонях, дастаць са сваёй узнёслай душы?
Зразумела, пашану, данiну памяцi, падзяку. І абавязкова творчасць. Як
працяг славутых традыцый.
Сёння мастацкае слова гучыць iнакш, чым стагоддзе таму. У модзе іншая
эстэтыка, энергетыка, стыль. На змену пафасу вызвалення роднага краю
прыйшла тэма асэнсавання нашай нацыянальнай годнасці. Бачна, як
дэмакратычна-рэвалюцыйная патэтыка паўплывала на рамантычную
лірыку і філасофію сучаснай літаратуры. Усё цячэ, усё мяняецца. Але ж
тонкая натура творцы заўсёды адчувае сувязь часоў. Сацыяльнагістарычныя ўмовы, эпохі розныя, а культура ў нас адна.

Спачатку вядучая заключнага этапу конкурса, старшыня Гродзенскага
абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч пазнаёміла
прысутных са складам журы. У яго ўвайшлі: літаратуразнаўца, кандыдат
філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя
Я.Купалы, член СПБ Аліна Эдмундаўна Сабуць, літаратуразнаўца,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры
ГрДУ імя Я.Купалы Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі, літаратуразнаўца,
старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя Я.Купалы,
член СПБ Святлана Мікалаеўна Тарасава, а такасама літаратуразнаўца,
галоўны спецыяліст Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Дзмітрый
Мікалаевіч Радзівончык. Узначаліла журы конкурса старшыня
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч.
У першай намінацыі «эсэ» узнагароды атрымалі: Наталля Цвірко,
Вікторыя Смолка, Юлія Куліпа (дыплом трэцяй ступені); Галіна Самойла,
Анастасія Зверава (дыплом другой ступені). А лепшым была прызнаная
работа (эсэ, прысвечанае асобе і творчасці Ф.Багушэвіча) Таццяны
Лашук, якая атрымала дыплом першай ступені. Акрамя дыпломаў
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ, канкурсанты ўзнагароджаны
памятнымі прызамі і салодкімі падарункамі.
Сапраўдным падарункам для ўсіх, хто сабраўся ў зале абласной
навуковай бібліятэкі імя Я.Карскага, стала выступленне вядомага ў
Гродне паэта Пятра Сямінскага. Маэстра прапанаваў прысутным
урачыста-філасофскае прысвячэнне абласному літаратурнаму конкурсу,
якое так і назваў: «Песняры Гарадзенскай зямлі». Вось яно:
Каб легенд Прынямоння каралі
Аксамітавы бляск набылі,
Малявалі, спявалі, пісалі
Песняры Гарадзенскай зямлі.

Землякоў геніяльных мы ўспомнім,
Той пасаг, што народу далі,
Што зрабілі наш край непаўторным
Песняры Гарадзенскай зямлі.
Кожны нарыс —
прызнання іх споведзь—
Нібы дождж веснавы на палі…
Усхваляе зноў творчая моладзь
Песняроў Гарадзенскай зямлі.
Веру я, што Юнацтва краіны
Будзе здольнае і незнарок
Песняй зліцца з малою айчынай,
Так, як марыў Міхась Васілёк.
Растапіць раўнадушша ільдзіну,
Зразумець у душы і вакол,
Як паверыць магчыма ў Радзіму
І любіць яе, як М.Арол?!
Асалоду змяшаць з мовай роднай,
Каб без цяжкасці сын іх і ўнук
Быў так здольны
сплятацца з Гародняй
Каранямі, як марыў Карпюк.
Маладым эсэістам, паэтам
Нагадаю на творчай раллі,
Што й яны, не забудзем пра гэта —
Песняры Гарадзенскай зямлі!

У другой намінацыі конкурса «Песняры Гарадзенскай зямлі» — «слайдпрэзентацыя» — памятнымi ўзнагародамi адзначаны таксама працы ўсiх
яе ўдзельнікаў. Лепшай прэзентацыяй журы прызнала работу Кiрыла
Бяляткi.
Акрамя асноўных узнагарод, некаторыя ўдзельнікі абодзвюх
конкурсных намінацый («эсэ» і «слайд-прэзентацыя») атрымалі яшчэ i
спецыяльныя прызы. Падрабязней пра гэта і ход заключнага этапа
конкурсу чытайце i глядзіце ніжэй, у фотарэпартажы прэс-службы ГАА
СПБ.

Наталля Цвірко — маладая настаўніца і паэтэса; прадстаўляе Шчучынскі раён. Памятныя дыпломы
пераможцам абласнога літаратурнага конкурсу «Песняры Гарадзенскай зямлі» ў намінацыі «эсэ»
ўручае літаратуразнаўца, член СПБ Аліна Сабуць.

Студэнтка філалагічнага факультэта ГрДУ імя Я.Купалы, маладая паэтэса Вікторыя Смолка на
заключным этапе конкурсу не магла не прачытаць уласны верш. Дыплом — з рук свайго выкладчыка;
падарункі ад старшыні ГАА СПБ.

Мама Юліі Куліпы атрымала ўзнагароду за сваю дачку.

Юлія Куліпа, якая з’яўляецца студэнткай БДУ (вывучае кітайскую мову), не змагла прыняць удзел у
заключным этапе абласнога літаратурнага конкурсу «Песняры Гарадзенскай зямлі». За яе ўзнагароду
атрымала яе мама, якая расказала прысутным пра дачку і яе ўдзел у конкурсе.

Гродзенская паэтэса, член СПБ Галіна Самойла. У конкурсе прыняла ўдзел яе работа, прысвечаная
М.Васільку, а таксама работа, аўтарства якой належыць светлай памяці яе маці Фаіне Самойла. Між
іншым, яе маці прыходзілася стрыечнай сястрой Міхася Васілька.

Анастасія Зверава сур’ёзна захапляецца мастацкім перакладам паэзіі. У сваім конкурсным
эсэ дзяўчына прапанавала вершы Міхася Васілька на англійскай мове.
…Ад Анастасіі мы пачулі па-сяброўску цёплы водгук пра наш сайт.

А
дыплом
першай
ступені
атрымала
Таццяна Лашук з Ліды за
эсэ
«Мелодыя
з
Кушлянаў», прысвечанае
Францішку Багушэвічу.

Аліна Паўлоўская

Спецыяльныя ўзнагароды конкурсу ў намінацыі «эсэ» атрымалі: Аліна
Паўлоўская, маладая паэтка, якая даслала два творы. Яна адзначана «за
самае шырокае асвятленне тэмы конкурса» ў дадзенай намінацыі.
Аўтарскі калектыў у складзе: вучаніца СШ № 28 г. Гродна Паліна
Мікановіч і настаўніца беларускай мовы і літаратуры гэтай навучальнай
установы Марына Міхайлаўна Пракопчык адзначаны дыпломам «за
навуковы падыход у асвятленні тэмы конкурса».

Марына Міхайлаўна Пракопчык вядомая
наведвальнікам афіцыйнага Інтэрнэт-сайта
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі www.pisateli.by таксама як
сааўтар і навуковы кіраўнік аналітычнадаследчай працы па творчасці гродзенскай
паэтэсы Таццяны Сучковай. З гэтай нагоды
маладая настаўніца атрымала ад Гродзенскага
абласнога аддзялення СПБ падзячны ліст «за
актыўнае супрацоўніцтва і папулярызацыю
літаратуры Гродзеншчыны».
М.М.Пракопчык

Да ўдзелу ў заключным этапе абласнога
літаратурнага
конкурсу
«Песняры
Гарадзенскай зямлі» з задавальненнем
далучыўся
верны
сябра
нашай
пісьменніцкай
арганізацыі,
кіраўнік
Гродзенскага гарадскога клуба творчай
інтэлігенцыі «Грані» Аляксандр Закрэўскі.
Таленавіты музыка, аўтар і выканаўца
песень падарыў прысутным музычны твор
«Усё, што было…» на словы Уладзіміра
Караткевіча, 85-годдзе з дня нараджэння
якога днямі адзначылі ў нашым горадзе.

А.Закрэўскі

А.Э.Сабуць

Літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры
беларускай літаратуры ГрДУ імя Я.Купалы, член СПБ Аліна Эдмундаўна
Сабуць прапанавала прысутным невялічкую «лекцыю» на тэму
мастацкіх асаблівасцей літаратурнай жанравай формы эсэ. Яна таксама
падзялілася аналітычнымі назіраннямі паводле матэрыялаў конкурса.

З горада Свіслач да нас прыехаў яшчэ адзін аўтарскі калектыў
канкурсантаў. Госці ўзялі ўдзел у конкурсе па намінацыі «слайдпрэзентацыя». Вучаніцы СШ № 3 г. Свіслач Аляксандра Журавель і
Анастасія Крэўчык, а таксама іх настаўніца беларускай мовы і
літаратуры Іна Аляксандраўна Ганчарук падзяліліся сваім бачаннем
постаці і творчага шляху Сцяпана Пяцельскага (М.Арол). У дадатак да
гэтай тэмы Іна Аляксандраўна з гонарам расказала пра самую
старажытную гімназію на Беларусі, якая існуе ў Свіслачы і сёння, і якая
адсвяткавала свой 210-гадовы юбілей.
Студэнт-філолаг Купалаўскай ВНУ Кірыл Бялятка займаецца
даследваннем літаратуры, яе гісторыі. Гродзенскія аўтары са
спадзяваннем чакаюць,
калі ў поле зроку маладога
літаратуразнаўцы трапіць сучаснае літаратурнае кола аўтараў.
(Прыз за лепшую прэзентацыю, прысвечаную творчасці паэта і
навукоўца Міколы Арочкі).

Анастасія Токарава-Самушчык прыехала да нас з Ваўкавыска, дзе яна ўзначальвае раённае
літаратурнае аб’яднанне. На заключным этапе конкурсу паэтэса выступіла з уласным арыгінальным
вершам на тэму слайд-прэзентацый. Яе вынік — спецыяльны прыз «за самае шырокае асвятленне
тэмы конкурса» (6 (!) дасланых прэзентацый, прысвечаных творчасці класікаў-юбіляраў). Узнагарода
— з рук дацэнта кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя Я.Купалы, кандыдата філалагічных навук
Руслана Канстанцінавіча Казлоўскага.

Яшчэ адна ўзнагарода Аліне Паўлоўскай. На гэты раз за слайд-прэзентацыю, якую дзяўчына
прысвяціла нашаму славутаму класіку-земляку Францішку Багушэвічу.

Можна павіншаваць з узнагародай у гэтай жа намінацыі і яшчэ адну
канкурсантку. Ад свайго выкладчыка памятны дыплом атрымала
Вікторыя Смолка. Яе работа — ілюстраваны аповед пра творчасць,
жыццёвы шлях і ўшанаванне памяці паэта Міхася Васілька.

Цырымонія ўрачыстага ўручэння ўзнагарод скончылася невялічкім
лікбезам ад Р.К.Казлоўскага, які падзяліўся сваімі ўражаннямі ад
конкурса і зрабіў некалькі каштоўных заўваг. У сваю чаргу старшыня
ГАА СПБ Людміла Антонаўна Кебіч уручыла педагогу і навукоўцу
памятны дыплом ганаровага сябра Гродзенскага абласнога аддзялення
СПБ «за актыўнае супрацоўніцтва і папулярызацыю літаратуры
Гродзеншчыны».
Шэраг конкурсных урачыстасцяў упрыгожыла выступленне вакальнай
групы Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў пад кіраўніцтвам
вядомага музычнага педагога і вакаліста Зоі Іванаўны Паўлавай.

…Невыпадкова да ўдзелу ў нашым конкурсе і заключным яго этапе
далучыліся тыя асобы, хто сур’ёзна займаецца не толькі літаратурнай
творчасцю, вывучае і даследуе мастацтва, культуру, мову.
Атрымліваецца, што ў комплексе гуманітарных ведаў чалавек даследуе
сябе з мэтай уласнага ўдасканалення. Сёння даволі часта паўстае
пытанне: па якім шляху рушыць далей наша літаратура, наш свет? Свет
літаратурны не абмінулі супярэчлівасці і праблемы. Мастацкая
вобразнасць дапамагае аналізаваць, пераасэнсоўваць стан рэальнага
жыцця. Часам здаецца, што мы не вартыя той велічнай магутнай
спадчыны, якую заставілі пасля сябе класікі, пісьменнікі-змагары… Але
ж класіка, гiсторыя вучаць: творца павінен змагацца з абставінамі, каб
зацікавіць, прывабіць аўдыторыю, як і належыць прадаўжальніку
слаўных традыцый, сапраўднаму песняру роднай зямлi. Свету мастацтва,
як і дагэтуль, спадарожнічае барацьба. Гэтая барацьба мае стваральны
мірны, а значыць, прагрэсiўны характар.
Абласны літаратурны конкурс «Песняры Гарадзенскай зямлі»
атрымаўся не спаборніцтвам, а хутчэй сустрэчай сяброў, аднадумцаў.
Таму, што арганізаваны ён грамадскай структурай, у назве якой на
першым месцы стаіць слова «Саюз». Ідэя згуртавання, еднасці вакол
нашай культурнай спадчыны, спроба перамагчы час і яго жорсткія
ўмовы надалi конкурсу асаблівую сімвалічную філасофію.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА

На здымках: моманты заключнага этапу абласнога літаратурнага конкурсу
«Песняры Гарадзенскай зямлі». Гродна, 10 снежня 2015 года.

З прэзентацыяй, прысвечанай Міколу Арочку выступае Кірыл Бялятка. Яна, дарэчы, прызнаная
найбольш удалай.

Анастасія Токарава-Самушчык (г. Ваўкавыск) і прагляд яе слайд-прэзентацый.

Ганаровы госць і кансультант заключнага
этапа конкурсу, крытык, літаратуразнаўца,
дацэнт кафедры беларускай літаратуры
ГрДУ ім. Я.Купалы, кандыдат філалагічных
навук, член СПБ Алена Вітальеўна Руцкая:
«Сёння, як ніколі, узрастае ўвага да
беларускай літаратуры».

Старшыня ГАА СПБ Людмiла Антонаўна Кебіч з пераможцамі абласнога літаратурнага конкурсу
«Песняры Гарадзенскай зямлі».

